
F A T I H A B A K I

3DE NETWERKSESSIE : 
EVALUATIE



WIE BEN IK ?

• Leerkracht wetenschappen/STEM/techniek

• 16 jaar onderwijservaring

• cognosco

• Europese projecten: Golab/Scientix/Amgen
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STELLINGEN?
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1. Had je ooit een onaangename ervaring met een bepaald cijfer gehad als 

student?

2. Heb je ooit een cijfer ontvangen dat oneerlijk voelde, hetzij omdat het te hoog 

of te laag was?

3. Heb je als leerkracht ooit moeite gehad om een cijfer toe te kennen aan een 

bepaalde leerling?

4. Heb je als leerkracht ooit moeite gehad om een cijfer toe te kennen aan een 

bepaalde lesactiviteit?



HET LEERPLAN ALS UITGANGSPUNT

• Maar er is geen leerplan…

• Eigen jaarplannen
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COMPETENTIEGERICHT
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het realiseren van leerdoelen alleen is onvoldoende

gecombineerd K+V+A-> competenties ontwikkelen

werken volgens de wetenschappelijke methode

een eenvoudig verslag van een experiment of opdracht maken

werken met grafieken en tabellen

leerlingen verwerven labovaardigheden: 

leren omgaan met informatie



SLEUTELWOORDEN
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KENNIS

VAARDIGHEDEN

ATTITUDES
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C
hinese Proverb

 



EVALUATIE
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evaluatie is afhankelijk van je lesdoelstellingen!

• vaardigheden

• attituden

• kennis



OPDRACHT 
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Welke evaluatievormen en/of instrumenten gebruiken jullie al?

Brainstorming per twee op tijd (1min)
• Persoon A schrijft

• Persoon B schrijft

• enz



SOORTEN COMPETENTIEGERICHTE 
EVALUATIEVORMEN EN -INSTRUMENTEN
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• toetsen/examen

• observatie in de klas

• reflectiegesprekken

• zelf-, peer-, co-evaluatie

• oefeningen en opdrachten die in de klas worden 

uitgevoerd, individueel of in groep 

• mondelinge en schriftelijke overhoringen

• huistaken

• het portfolio 

• casusopdrachten 

• simulaties 

• beoordelingsformulieren (a.d.h.v. gedrags- of prestatie-

indicatoren scores geven)



KWALITEITSVOL EVALUEREN
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Wat zijn de sleutelwoorden van een kwaliteitsvolle 

evaluatie?

Brainstorming per twee op tijd (2 min)

• Persoon A schrijft

• Persoon B schrijft

• enz



KWALITEITSVOL EVALUEREN
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een zinvol oordeel van een leerling : 

- Valide: meten wat je moet meten->meet in hoeverre de 

leerling in staat is om problemen op te lossen door kennis, 

vaardigheden en attitudes geïntegreerd in te zetten

- Betrouwbaar: evaluatieresultaten worden niet beïnvloed 

door toevalligheden en storende factoren

- Eerlijk



KWALITEITSVOL EVALUEREN?
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• Cognitieve complexiteit: vraagt de taak om 

probleemoplossend vermogen, kritisch denken, 

begrip, metacognitieve processen …

• Efficiëntie: een toets moet zoveel mogelijk informatie 

verschaffen tegen een zo laag mogelijke kost

• Transparantie over de evaluatiecriteria

• Authenticiteit van problemen/situaties

• Impact op het leerproces en onderwijsproces



OPDRACHTEN EVALUATIE
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Geef een beoordeling van dit verslag/toets! (/10p)

Zijn er verschillen in beoordeling?

Verklaar?



RUBRICS
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Samenwerken

Deelaspecten starter op weg bijna op niveau op niveau

Overleggen Ik bemoei mij niet met het 

groepsoverleg en de 
taakverdeling.

Ik kan onder begeleiding 

van een docent 

overleggen. Ik bemoei mij 

met de taakverdeling als 
iemand mij daarop wijst.

Ik heb geen hulp meer nodig 

van de docent om actief 

deel te nemen aan het 
overleg.

Ik doe uit mijzelf actief 

mee met het overleg. Ik 

geef mijn mening tijdens 

het overleg en draag 
oplossingen aan.

Afspraken maken Ik maak geen afspraken. Ik maak afspraken maar 
kom ze niet na.

Ik maak afspraken en hou mij 
hieraan.

Ik maak afspraken en 

hou mij hieraan. 

Groepsleden die zich 

niet aan de afspraken 

houden spreek ik hierop 
aan.

overleggen
overlegt niet met de 

overige groepsleden, 

maar begint direct aan 
de opdracht.

overlegt aanvankelijk 

met de overige 

groepsleden, maar 

onderbreekt anderen en 
drijft zijn zin door.

luistert weliswaar naar 

iedereen maar is niet 

bereid van zijn 
opvattingen af te wijken.

luistert naar de anderen en is 

in staat en bereid in overleg 

tot een goede aanpak te 
komen.



Niveaus

Indicatoren

Criteria
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GERICHT EVALUEREN
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LEERKRACHT
geïntegreerd beoordelen
via verschillende evaluatiemethoden

LEERLING
sterk betrokken 
ook een toenemende verantwoordelijkheid



VOORBEELD: RUBRICKS IN DE PRAKTIJK
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Voorbeeld rubrick STEM

Workshop3-rubricks-voorbeeld-Evaluatie-matrix-1-FatihaBaki.xlsx


WAT IS HET BESTE?
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afwisseling te brengen in de evaluatiepraktijk gezien de 

verscheidenheid aan leerlingen 

de keuze juiste evaluatievorm 

-> het doel van de evaluatie 

(bv. de manier van aanpak toetsen, samenwerking beoordelen, het 

resultaat of product beoordelen…) 

-> het moment waarop je evalueert 

(bv. tijdens of na het leerproces). 

Wat denken jullie?



WAT IS HET BESTE?
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Feedback geven zorgt ervoor dat de evaluatiemethoden 

krachtige leerinstrumenten worden. 

Effectieve feedback beantwoordt volgende  vragen: 

• Hoe doet de leerling het? 

• Wat is het doel van de leerling en wat nu? 
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D A N K  U

VRAGEN?


